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DADES DE LA COVID-19 

Ev.olució a les regions sanitiuies de Lleida i Pirineu·Aran 

CASOSCONFIRMATHMB PCRfTA 1 1 INGRESSOS HOSPITALARIS 
1 1 

DEFUNCIONS 

677 646 
549 

12/02-18/02 19/02-25/02 26/02-04/03 

DATA RISC DE REBROT 

26/02-04/03 257 297 

19/02-25/02 287 572 

12/02-18/02 289 456 

(1)Taxa de reproducció efectiva del virus 

132 

95 91 14 

11 
8 

12102-18/02 19/02-25/02 26/02-04/03 12/02-18/02 19/02-25/02 26/02-04/03 

RT"1 

• . . 
1,00 0,74 

1,03 1,27 

0,94 1,14 

INCIDt NCIA ACUMULADA VACUNATS PRIMERA % PCR/TA POSITIVES 
EN 14 DIE S DOSI 

LLEIOA PIRINEU 

252,41 

277,30 

309,57 

396,33 

450,25 

399,25 

--.mllm--~--5.816 1.350 

7.501 1.328 

4.274 470 

7,05 

6,38 

5,78 

5,53 

7,94 

6,77 
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Des de l'ini<i de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 35.963 
MORTS 

IMMUNITZATS 14.536 
CATALUNYA 

CASOS 566.763 
MORTS 20.876 
IMMUNITZATS 204.931 

ESPANYA 

CASOS 3.160.970 
MORTS 71.436 
IMMUNITZATS 1.371.632 

MÓN 

CASOS 116.966.556 
MORTS 2.595.573 
IMMUNITZATS 66.701.003 

(2) 734 segons !'estadística d'AQuAS 

LLEIDA 1 13 1 

Catalunya baixa deis 
SOO ingressats a les 
UCI per primera 
vegada en 2 mesos 
• El pla de Lleida tenia ahir 
126 ingressats per Covid (+5) 
i 18 a l'UCI (+1), que ocupa
ven més de la meitat deis 34 
llits amb crítics. L'hospital 
Arnau de Vilanova té dos 
plantes obertes i, a Catalu
nya, es va baixar de les 500 
persones a l'UCI després de 
dos mesos, amb 497. Es van 
notificar 569 casos a Catalu
nya, 98 a Lleida, i 26 morts, 
cap a la província. Les taxes 
es van mantenir estables (ve
geu la grafica). 

Baixen a 52 els munidpis de Lleida amb 
alt risc de rebrot i es frena la propagació 
Seras registra l'índex més elevat de Catalunya amb 9.382 punts i el consistori ho v~u "crític" i demana 
als velns que es confinin 11 Catorze poblacions més tenen un risc mitja i no superen els 100 punts 

E. FARNELL 1 X. RODRfGUEZ 
1 LLEIDA 1 La situació epidemio
logica deis municipis de Lleida 
registra de nou una tendencia 
a la baixa en els últims dies. 
Segons les dades de Salut, 52 
localitats tenen un risc de re
brot de més de 100 punts (alt) i 
en catorze més és mitja, la qual 
cosa representa que un 28,5% 
deis municipis encara tenen un 
risc que s'ha de tenir en comp
te. Mentrestant, 165 deis 231 
municipis de Lleida, un 71,5%, 
tenen un risc baix. 

El risc més elevat de rebrot de 
la demarcació el té Seros, amb 
9.382,81 punts (el més alt de Ca
talunya, segons l'ajuntament) 
i una velocitat de transmissió 
del virus (Rt) de 3,08 punts. El 
segueix el municipi de Maials 
amb 4.379 punts i un ritme de 
contagis de 0,95 punts. Fins a sis 
poblacions lleidatanes superen 
els mil punts de risc de rebrot 
després de Seros i Maials. Pre
cisament, ahir a la nit S eros va 
alertar que la situació és "críti
ca" després de detectar 51 po
sitius en 70 proves i va instar 
els velns a confinar-se. Són els 
municipis de Bellver de Cerda
nya amb 2.531 punts; Bossost, 
que registra un risc de 2.412 
punts; Térmens, de 2.154; fins 
als 1 .889 punts a Les, a Aran; 
la Granadella 1.290 i Camarasa 
se situa en els 1.095 punts. Set 
municipis més de la demarca
ció registren un risc mitja-alt i 
mitja-baix de rebrot, dada que 
suposa un 6% de les localitats 
de Lleida. Es tracta de les pobla
cions de Coll de Nargó (91,58); 
la Coma i la Pedra (81,17); Ri
bera d'Ondara (83,06); Junco
sa (80,03); Alcoletge (73,24); 
Rosselló (78 ,52); Albatarrec 

..... 

Evolució del 
risc de rebrot 
(iEPG) als 
municipis 
de Lleida 
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(84,24); Massalcoreig (55,26); 
Soses (61,9); Alpicat (69,14); Vi
lanova de Segria (51,51); Alfar
ras (47,37); Ager (35,63) i Sant 
Guim de Freixenet (44,5). Aran 
es manté com el territori amb 
més risc de Lleida i de Catalu
nya (vegeu el desglossament). 
L'Alt Urgell és la segona comar
ca lleidatana i la quarta catalana 
(399). D'altra banda, el Pallars 
Jussa és la comarca amb menys 
risc de rebrot (123) malgrat te
nir una velocitat de propaga ció 
del virus d'1,36 punts. 
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Font: Departament de Salut 

El risc de rebrota Aran, per sota de mil punts 
• El risc de rebrot a Aran va 
baixar ahir deis mil punts per 
primera vegada des del 5 de 
febrer i es va situar en 867, 
segons les dades de Salut. S'ha 
de destacar que el20 de gener 
aquest indicador va arribar a 
superar els 3.600 punts, una 
taxa molt elevada tenint en 
compte que a partir de 100 
ja es considera que el risc és 
alt. A més, la Val té la segona 

velocitat de transmissió més 
baixa de Catalunya, amb una 
Rt de 0,63 . El ritme de nous 
contagis també s'ha anat fre
nant després que aquests es 
disparessin passat Nadal. Ahir 
el Conselh Generau va noti
ficar sis positius més i els in
gressats per Covid a l'Espitau 
es mantenen en sis. 

La síndica d'Aran, Maria 
Vergés, va explicar que la 

consellera de Presidencia, 
Meritxell Budó, els ha comu
nicat que el Govern esta "molt 
atent" a la situació de la Val, 
on la variant britanica suposa 
la gran majoria deis nous ca
sos. Vergés va indicar que la 
residencia per a la tercera edat 
de Vielha ja esta classificada 
com a verda (sense casos) des
prés que fa unes setmanes s'hi 
detectés un positiu. 
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